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Regulamin Konkursu Piosenki  
będącego integralną częścią 

IV  Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej  - „BURSZTYNOWA NUTKA” 
organizowanego przez Fundację BURSZTYNOWYM SZLAKIEM 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piosenki pod nazwą:  

 „Bursztynowa Nutka”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM z siedzibą w Pruszczu 

Gdańskim,  przy ul. W. Kossaka 13 
3. Finał Konkursu (Festiwal) odbędzie się dnia 04 czerwca 2016r., od godz. 12.00 w Ośrodku  Kultury, 

Sportu i Rekreacji  Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20A.  
4. Wszelkich informacji związanych z organizacją Festiwalu udzielają Organizatorzy Konkursu drogą 

elektroniczną (e-mailową): fundacja.bs@interia.pl 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Konkurs adresowany  jest do  dzieci urodzonych w latach: 2008, 2009 i 2010. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu wśród dzieci, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, 
jak również zebranie środków na cele charytatywne. 

3. Uczestnicy rywalizują w następujących kategoriach: 

 I kategoria – dzieci ur. w 2008 roku -  soliści i zespoły (wokalne, wokalno-instrum., max.6 osób) 

 II kategoria – dzieci ur. w 2009 roku -  soliści i zespoły (wokalne, wokalno-instrum., max. 6 osób) 

 III kategoria – dzieci ur. w 2010 roku -  soliści i zespoły (wokalne, wokalno-instrum., max. 6 osób) 
4. Zakończeniem Konkursu będzie Koncert Finałowy (FESTIWAL) oraz nagranie płyty z utworami 

konkursowymi: „Dzieci – Dzieciom”. 
5. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie (zgłoszenie rodziców lub opiekunów prawnych) lub za 

pośrednictwem instytucji: przedszkoli, ognisk muzycznych,  placówek kulturalnych, stowarzyszeń, 
fundacji, szkół, itp. 

6. Warunkiem uczestnictwa  w Konkursie jest przysłanie do dn. 15 kwietnia 2016r. na adres e-mail: 
marcinkowska.ela@wp.pl   dwóch utworów w języku polskim: 

 pierwszego  obowiązkowego narzuconego przez Organizatora, tytuł: „Pieski małe dwa”, do 
którego na stronie Fundacji www.bursztynowym.pl będzie dostępny podkład muzyczny i zapis nutowy;  

 drugiego dowolnego w wykonaniu dziecka w formacie: mp3, avi lub wma.  

7. Piosenki można wykonywać a cappella, z towarzyszeniem instrumentu lub z podkładem muzycznym na 
CD. Ocenie Jury nie będą podlegały układy taneczne. 

8. Do Finału Konkursu (Festiwalu) zostanie zakwalifikowanych 12 wykonawców (łącznie soliści 
i zespoły), z każdej grupy wiekowej po 4 wykonawców. 

9. Wykonawcy, którzy zakwalifikują się do Festiwalu będą  wykonywali 1 piosenkię wskazaną przez 

Organizatora. 
10. Uczestnicy zakwalifikowani do Koncertu Finałowego zostaną o tym poinformowani do dnia 

30 kwietnia 2016 r. Lista finalistów będzie również dostępna w Internecie, na stronie Organizatora. 
11. Osoby zakwalifikowane do Finału Konkursu (Festiwalu) mają obowiązek przesłać do dn. 

15 maja 2016 r. na adres Organizatora wypełnionej Karty Zgłoszenia dołączonej do Regulaminu, 

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw własności do 

zarejestrowanego materiału oraz wykorzystania wizerunku dziecka na potrzeby Fundacji i Festiwalu 
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oraz płyty CD zawierającej zapis ścieżki dźwiękowej (podkładu muzycznego) utworu wykonywanego 

w konkursie w dniu Festiwalu, w formacie: mp3, avi lub wma  

Kartę Zgłoszenia, płytę CD z nagranym podkładem muzycznym oraz Oświadczenie o  przeniesieniu 

praw  własności, należy przesłać  na adres: 
Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. W. Kossaka 13 

 
12. Organizator nie zwraca otrzymanych nagrań. 
13. Wszyscy wykonawcy uczestniczący w Koncercie Finałowym (Festiwalu) będą zaproszeni do nagrania 

wspólnej płyty CD "Dzieci-Dzieciom". 
 

III. ZASADY KONKURSU FINAŁOWEGO 

 

1. Wykonawcy prezentują  jeden utwór zgłoszony do Konkursu i jednocześnie wskazany przez 
Organizatora z akompaniamentem, podkładem lub a cappella. 

2. O kolejności prezentacji konkursowych zadecyduje Organizator. 
3. Jury oceniać będzie: 

 interpretację utworu, 

 walory muzyczne, 

 poprawność wykonania, 

 pomysłowość i prezentację 

 ekspresję wykonania 
4. Ocenie Jury nie będą podlegały układy taneczne. 
5. Decyzje jury są nieodwołalne. 
6. Czas prezentacji utworu nie powinien przekroczyć 3 minut. 
 

IV. NAGRODY 
 

1. Jury przyzna jedną Nagrodę Główną - statuetka - „BURSZTYNOWA NUTKA”. 
2. W każdej kategorii wiekowej Jury Konkursu przyzna miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. 
3. Ponadto przyznane będą  2 nagrody specjalne: Pani Wójt gminy Pruszcz Gdański i  Fundatorek. 
 

V.  KOSZTY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM 

 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest bezpłatne.    
2. Koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Jury powołane przez organizatora zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 
konieczność. 

2. Zgłaszając się do Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem, Uczestnik akceptuje warunki udziału 
w Konkursie; 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do którego 
istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem; 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM 
www.bursztynowym.pl 

5. Organizator zapewnia sobie możliwość zmian w Regulaminie podyktowanych uzasadnionymi 
względami organizacyjnymi. 

 
Organizator Konkursu: 

Fundacja  BURSZTYNOWYM  SZLAKIEM, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. W. Kossaka 13 


